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Opracowanie kartograficzne i graficzne: 
Eko-Kapio Artur Sikorski na podstawie scenariusza 
zajęć dydaktycznych opracowanego przez Dariusza 

Laddacha, uzupełnionego metodycznie przez Renatę 
Mistarz.

Koordynacja i korekta treści: Stowarzyszenie 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15, 
tel: 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl , 
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Na mapie tej pokażemy Ci wybrane miejsca i obiekty z terenu powiatu puckiego, tak byś miał/a możliwość poznania 
części tego wszystkiego, czym jest Ziemia Pucka. 
Ze względu na ograniczone miejsce podamy Ci jedynie zajawki tych miejsc i obiektów licząc na to, że samodzielnie 
poszukasz reszty interesujących informacji.

O tym, że dany teren jest atrakcyjny często świadczy to, iż podlega ochronie w jednej z form obowiązujących w Pol-
sce. Na obszarze powiatu puckiego znajduje się Nadmorski Park Krajobrazowy oraz aż 15 rezerwatów przyrody.

NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY -  
powstał w 1978 r. jako jeden z pierwszych Parków 
Krajobrazowych w Polsce. 

Na terenie Parku znaj-
dziesz wszystkie typy wy-

brzeża południowego Bałtyku (mierzejo-
we, klifowe, wydmowe i zalewowe) oraz 
rozległe platformy abrazyjne - łatwiej-
sze do zapamiętania pod nazwą  plaże :).

REZERWATY PRZYRODY

REZERWAT BIELAWA - rezerwat tor-
fowiskowy. Obejmuje większą część obszaru 
Bielawskich Błot i jest największym rezer-
watem w województwie pomorskim.  

REZERWAT „PRZY-
LĄDEK ROZEWSKI” 
-  rezerwat krajobrazowy. 
Utworzony dla ochrony klifu 
porośniętego miejscami na-

wet 160-letnim legendarnym  lasem bukowym. 

REZERWAT „DOLI-
NA CHŁAPOWSKA” 
-  jest to kolejny ważny rezerwat krajo-
brazowy. Obejmuje położoną w okolicy 
Chłapowa malowniczą dolinę erozyjną wraz 
z bocznymi odgałęzieniami i szeregiem 
drobnych form erozyjnych na zboczach. 

REZERWAT „BEKA” -  rezerwat faunistycz-
no-łąkowy. Położony przy brzegu Zatoki Puckiej. 
Chroni jedno z największych powierzchniowo 
w Polsce stanowisk roślinności halofilnej (słono-
lubnej) oraz jest ostoją ptaków o randze europej-
skiej. Występuje tu ich niemalże 200 gatunków. 

REZERWAT „MECHELIŃSKIE ŁĄKI” 
-  jest to rezerwat florystyczny. Najcenniej-
sze składniki tutejszej szaty roślinnej to zbiorowiska roślinno-
ści halofilnej (słonolubnej) oraz jedno z największych w Polsce 
stanowisk mikołajka nadmorskiego. 

Wybrane miejscowości i obiekty powiatu puckiego, 
które warto zobaczyć, odwiedzić i poznać.

DĘBKI – to dawna osada rybacka, która obec-
nie zamieniła się w nadmorską wieś letniskową. 
Niedawno pomiędzy wsią, a brzegiem morza wy-
budowano tzw. „Rybaczówkę”. Jest to nowocze-
sna stacja rybacka. Posiada wysoką na 20 m. wieżę 

widokową, z której 
zobaczyć możemy tę 
cześć Wybrzeża oraz Bałtyku. 
Będąc w Dębkach koniecznie trzeba 
udać się w okolice dawnej granicy polsko 
– niemieckiej z czasów dwudziestolecia 
międzywojennego. Obecnie znajdziesz 

tutaj dokładną replikę słupa granicznego oraz tablicę z opisaną 
historią tego szczególnego miejsca.

HEL -  jest to niewątpli-
wie jedna z najbardziej 
znanych miejscowości 
w Polsce. Sławę swoją za-
wdzięcza unikalnemu po-
łożeniu na samym końcu 
Mierzei Helskiej. 

Podczas II wojny światowej Hel był jednym 
z ostatnich punktów oporu przeciwko hitle-
rowskiej armii w 1939 r.  Na bazie pozostałości 
umocnień wojskowych stworzono tu m.in. Muzeum 
Obrony Wybrzeża.
W Helu znajduje się również bardzo ciekawe 
Muzeum Rybołówstwa, gdzie zobaczyć możesz 
liczne pamiątki związane z tradycyjnym zajęciem 
północnych Kaszubów. 
Prawdziwą ikoną Helu jest jego latarnia morska, z której roz-
pościera się widok na cała mierzeję, miasto i Morze Bałtyckie.  

Dużą atrakcją miasta 
jest Stacja Morska 
Instytutu Oceano-
grafii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Znajdu-
je się tu m.in. słynne 
Fokarium.

Nieopodal Cypla Helskiego znajduje się Kópc 
Kaszëbów – ułożony tutaj z wielkich głazów 
jako symbol „Początku Polski” oraz jedności 
Zrzeszenia Kaszubko – Pomorskiego.

JASTARNIA – Zachowało się tutaj 
sporo zabytków regionalnego budownic-
twa rybackiego. Małe, niepodpiwniczone 
domki z uroczymi ogródkami zachęcają 
do odbycia spaceru i wczucia się w kli-
mat osady ry-
backiej.

W porcie zaś koniecznie trzeba zoba-
czyć cumujące tam kutry rybackie oraz 
przepiękne drewniane „pomeranki” – ło-
dzie żaglowe budowane tradycyjną me-
todą przez szkutników.
W Jastarni znajduje się Muzeum pod Strzechą, gdzie działa 
nieprzerwanie od 100 lat warsztat szkutniczy, do dziś dnia bu-
dujący drewniane łodzie najwyższej klasy. 
Bardzo ciekawy jest Skansen Fortyfikacji ze schronami bojo-
wymi z II wojny światowej.

JASTRZĘBIA GÓRA 
– Unikalne położenie Ja-
strzębiej Góry upamiętnio-
ne jest obeliskiem o nazwie 
„Gwiazda Północy”oraz be-
tonowym słupem symboli-
zującym najdalej na północ 
wysunięty punkt w Polsce.
Kolejną atrakcją Jastrzę-
biej Góry jest Lisi Jar. Ta powstała natural-

nie dolinna forma ukształtowania terenu przecina tutejszy klif 
i prowadzi z jego szczytu na plażę. 

KŁANINO – Ostatnimi posiadaczami pałacu i dóbr w okolicy 
Kłanina był pruski ród von Grass. Na kanwie losów tego rodu 
powstał polski film historyczny pt. „Kamerdyner”, który ukazuje 
dzieje ówczesnych mieszkańców tej części Kaszub na przestrzeni 
pierwszej połowy XX w.

KROKOWA –  Jej historia związana jest z rodem von Kroc-
kow, któremu zawdzięcza swoje główne atrakcje: okazały pałac, 
nazywany często zamkiem, otoczony zabytkowym parkiem oraz 
kościół. 

MECHOWO – ta ukryta w Puszczy 
Darżlubskiej w odległości kilku kilo-
metrów na zachód od Pucka wieś jest 
znana z nielicznych na północy Polski 
przykładów występowania jaskiń. Gro-

ty Mechowskie 
z pewnością 
zasługują na 
uwagę. 
Nieopodal znajduje się ciekawy kościół 
o tzw. budowie szachulcowej. Taki typ 
budownictwa był w przeszłości bardzo 
popularny na tych terenach.

PUCK – miasto będące stolicą powiatu puckiego. W dawnych 
czasach znajdował się tu zamek krzyżacki. 
W czasach, gdy miasto wróciło do Polski swój 
port miała tu królewska flota kaperska.
Tradycje wojskowe 
w Pucku kontynu-
owane były również 
po I w. św. kiedy to 
w 1920 r. symbolicz-
nych zaślubin Polski 
z morzem dokonał tu 

generał Józef Haller. 
Odwiedziny wystaw w „Szpitaliku” (który jest oddziałem Mu-
zeum Ziemi Puckiej) przeniosą nas w dawną rzeczywistość 
i codzienność dentysty, rybaka, sto-
larza, kowala i wielu innych. To super 
muzeum i okazja na „podróż w czasie”.
Monumentalny kościół farny jest nie-
kłamanym symbolem miasta – widać go z 
daleka i nie sposób go przeoczyć. 

REWA – Tutaj znajduje się znana 
Aleja Zasłużonych Ludzi Morza. Cie-
kawostką przyrodniczą jest tu Cypel 
Rewski (zwany po kaszubsku  Szpërk, 
który wrzyna się w wody Zatoki Puckiej 
długą piaszczystą kosą. 

ROZEWIE –  Niewątpliwie największą atrakcją jest zespół 
latarni morskich położonych tuż przy rezerwacie przyrody 
„Przylądek Rozewski”, na szczycie stromego klifu. 

RZUCEWO – przepiękna aleja lipowa 
prowadzi nas prosto do zamku Jan III 
Sobieski. Ta neogotycka budowla po-
wstała w połowie XIX w. nie pełniła nigdy 

funkcji obron-
nych, jest tylko 
romantycznym 
przypomnieniem czasów, gdy zamki do-
minowały w krajobrazie wielu krajów. 
Będąc w Rzucewie koniecznie trzeba udać 
się do Parku Kulturowego Osada Łowców 

Fok. W odtworzonym domu dawnych rybaków z XIX w. zebrano wiele 
eksponatów odkrytych w tutejszej ziemi, a na pobliskim terenie zna-
leźć możemy kilka stanowisk z rekonstrukcjami m.in. chaty słupowej, 
szałasu szamana, pieca ceramicznego, czy prehistorycznego grobu.
       
SŁAWUTOWO – Zobaczymy tutaj przepięknie zrekonstru-
owaną drewnianą osadę średniowieczną (przy budowie którego 
nie wbito w drewno ani jednego gwoździa – wszystko wykonywa-
ne było pierwotnymi technikami ciesielskimi), w skład którego 
wchodzi potężna palisada, wieża bramna i odtworzone domo-
stwa. Do osady po prostu trzeba przyjechać!

SWARZEWO – W miejscowym neogo-
tyckim kościele znajduje się Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Polskie-
go Morza. Jest ono szczególnie bliskie 
wszystkim rybakom, którzy miejscową 
Maryję uważają za swoją opiekunkę.

WŁADYSŁAWOWO – Jedną z atrak-
cji jest port rybacki, zbudowany przed 
II w. św. gdy miejscowość ta nazywała 
się Wielka Wieś. Możemy zobaczyć tu 
kutry rybackie oraz podejrzeć pracę 
rybaków.
Centrum Promocji i Edukacji 

„MERK” to miejsce, gdzie w dotyko-
wy sposób możesz zapoznać się z pra-
cą rybaka, poznać od podszewki budo-
wę kutrów rybackich, czy w wirtualny 
sposób przygotować rybaka do wyjścia 
w morze na połów ryb. Łatwo dasz radę 
też zlokalizować wszystkie części wła-
dysławowskiego portu rybackiego – jest 

tu bowiem interaktywna makieta portu, którego poszczególne 
działy można podświetlić i odróżnić od 
innych. 
Władysławowo jest związane z ważną 
dla Nordy osobą generała Józefa 
Hallera. Obecnie w zachowanej willi 
zwanej „Hallerówką” mieści się 
oddział Muzeum Ziemi Puckiej, gdzie 
zgromadzono eksponaty związane z osobą generała.
Tutaj też znajduje się siedziba Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego, gdzie w formie zorganizowanych warsztatów można 
poznać istotę i ważność ochrony tutejszej przyrody.

ZDRADA – to niewielka miejscowość na 
trasie pomiędzy Puckiem, a Krokową. Znana 
jest z jednego powodu – to tutaj urodził się 
w 1869 r. Antoni Abraham – zwany „Królem 
Kaszubów”. 
W Zdradzie mamy jeden z licznych pomników 
tego „trybuna Kaszubów”.

ŻARNOWIEC – jest to 
bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju toż-
samości kaszubskiej miejscowość, w której 
znajduje się jedna z kolebek haftu kaszub-
skiego. W żarnowieckim klasztorze bene-
dyktynek powstawały przepięknie haftowane 
szaty liturgiczne, od których nastąpił rozwój 
znanego dziś szeroko haftu kaszubskiego.
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